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CONTRATO DE LOCAÇÃO TEMPORÁRIA SÍTIO ITAGUAÇÚ 

 

Pelo presente instrumento, de um lado: JANE MENDES, brasileira, autônoma, 

nascida em xxxxxxxxxx, portadora da cédula de identidade RG nº xxxxxxxxxxxx 

SP, e CPF nº xxxxxxxxxxxxxxxx, doravante denominado LOCADORA  e do outro 

lado, Nome Completo:, Estado Civil, Profissão,  Data de Nascimento, portador 

da cédula de identidade RG nº xxxxxxxx/SP e CPF nº xxxxxxxxxxx-  residente e 

domiciliado á Rua/AV. xxxxxxxxxxx– SP - CEP: xxxxxxxxxx – Fones: Res. (11) 

xxxxxxxx Cel. (11) xxxxxxxx –  E-mail: xxxxxxxxxxxxx, doravante denominado 

LOCATÁRIO(A). 

As partes acima identificadas, têm, entre si justo e acertado o presente 

contrato de locação temporária, que se regerá pelas cláusulas seguintes e 

pelas condições de preços, forma e termo de pagamento descritas no 

presente.  

OBJETO DO CONTRATO 

O objeto de presente instrumento é o imóvel: Sítio Itaguaçú, mobiliado, situado 

na Estrada Municipal do Baygton, nº155, Bairro Penteado – Embú Guaçú/ SP.  

Descrição do Imóvel: Casa sede com 6 suítes, 01 dormitório, 2 WC sociais, 

cozinha, sala de estar com lareira; varanda; casa de boneca; playground; 2 

lagos com 21 quiosques (destinados somente a pesca esportiva); 1 quiosque; 

salão de festas com churrasqueira, forno e fogão a lenha e 1 WC social;  salão 

de jogos; lavanderia; área para camping com 2 WC sociais e pia de cozinha; 

cachoeira.   

OBS: o LOCATÁRIO(A) deverá levar roupas de cama, mesa e banho. 

Cláusula Primeira  

O prazo de locação é de xx (xxxx), a contar da entrada xxxxxx as 00:00 horas, a 

saída xxxxxxxxx às 00:00 horas, data em que o LOCATÁRIO(A) se obriga a 

entregar o imóvel, sob pena de sujeitar-se ao disposto no artigo 575 do Código 

Civil Brasileiro e ao pagamento da multa estipulada na cláusula sétima. 

Cláusula Segunda 

O valor do aluguel no período acima citado é de R$xxxxxx (xxxxxxxxx)  que 

deverão ser pagos  da seguinte forma: a entrada em  xxxxxxx R$ xxxxx 

(xxxxxxx),xxxxxx R$ xxxxx (xxxxxxxx),xxxxxxxx R$ xxxxxxxx (xxxxxxxxxx)xxxxxxx 

R$ xxxxxxxx (xxxxxxxxxx)  mediante  depósito, na conta da LOCADORA que 

segue: Banco Itaú, Ag. xxxxxxxxxxxx , conforme já acordado. 

Parágrafo Único: o valor depositado para reserva de locação, no caso de 

desistência, será utilizado para cobrir despesas de desfalque de data. 
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Cláusula Terceira 

A LOCADORA, encaminhará juntamente com o contrato uma nota promissória 

a ser assinada pelo LOCATÁRIO(A), no valor de 50% do valor do aluguel, que 

servirá como caução para cobrir eventuais danos ou perdas que por ventura 

forem causados pelo LOCATÁRIO(A) ou seus acompanhantes. Não havendo 

danos ou perdas, esta nota será devolvida ao LOCATÁRIO(A), e havendo danos 

maiores que o valor do caução, será cobrado por reembolso.  

Cláusula Quarta 

O valor de locação estabelecido é para o máximo de xx, pessoas para pernoite, 

no dia xxxxxxxx será realizada a festa para um montante de xxxx Pessoas, não 

podendo exceder o limite ser ultrapassado. Caso exceda esse número, ou o 

LOCATÁRIO(A)  tenha interesse em adicionar mais pessoas ao seu grupo, terá 

que informar prontamente a LOCADORA, que cobrará uma diária de R$ 50,00 

(Cinquenta Reais) por pessoa. 

Cláusula Quinta 

É de integral responsabilidade da LOCADORA, a entrega das chaves ao 

LOCATÁRIO(A) na data e horário estipulados na cláusula primeira, sendo que 

os móveis e utensílios deverão estar em perfeito estado de limpeza, 

conservação, e funcionamento. Bem como realizar a vistoria acompanhada do 

LOCATÁRIO(A), tanto na entrega como na saída com devolução das chaves. 

Cláusula Sexta 

São de responsabilidade do LOCATÁRIO(A), o pagamento conforme cláusula 

segunda; entregar o imóvel na data e horário estipulados na cláusula primeira, 

nas mesmas condições encontrados, com móveis e utensílios em perfeito 

estado de limpeza, conservação e funcionamento, conforme cláusula quinta;  

Na saída do imóvel é solicitado ao LOCATÁRIO(A) deixar a casa em ordem e em 

se tratando de louças, que deverão estar lavadas e guardadas em seus devidos 

lugares e lixos, que deverão ser recolhidos, condicionados em sacos plásticos 

e colocados em local pré determinado. Caso isso não ocorra, será cobrado  

taxa de R$ 300,00 (Trezentos Reais), para a execução desses serviços. Taxa 

esta, que deverá ser paga à parte pelo LOCATÁRIO(A) ou cobrado mediante a 

nota promissória caução. 

Parágrafo Único 

É de responsabilidade do LOCATÁRIO(A) e seus acompanhantes, respeitarem 

a lei do silêncio : nº 15.133 de 15 de Maio de 2010. Não utilizando aparelhos 

sonoros com volume acima do permitido, nem promover algazarras com 

barulho acima do suportável, após as 23:00 horas, sob pena de rescisão deste 

e multa conforme aprovada pela Lei. 
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Cláusula Sétima 

O não comprimento de qualquer dispositivo deste contrato constitui infração 

grave e importará na sua imediata rescisão, independente de aviso ou 

interpretação judicial ou extrajudicial, sujeitando-se a parte infratora ao 

pagamento, a título de multa, o equivalente a 02 (dois) aluguéis vigentes na 

data da rescisão. 

Paragrafo Único 

Caso haja algum extravio, quebra ou dano a qualquer item constante na 

listagem de vistoria e recebimento do imóvel, o LOCATÁRIO(A) se obriga a 

pagar através de nota promissória caução. 

Cláusula Oitava 

O LOCATÁRIO(A) declara estar ciente que no imóvel hora locado, não existe 

gerador de energia elétrica, assumindo portanto, o risco de eventual falta de 

energia, em decorrência do não fornecimento por parte da Eletropaulo e que 

mediante a falta de luz, poderá haver falta de água, devido o abastecimento ser 

por bomba elétrica. Isso somente ocorrerá se a falta de energia ultrapassar 

12:00 horas, pois o imóvel possui reserva de 10.000 (Dez Mil) litros  de água em 

caixas.  

Cláusula Nona 

É expressamente proibida a entrada e permanência de animais domésticos nas 

dependências do sítio, como também é proibido deitar-se molhado nos 

colchões e sofás; tirar colchões e  móveis para fora da casa; consumir bebidas 

e alimentos dentro da piscina; jogar lixo no lago ou piscina; fumar dentro da 

casa; qualquer tipo de nudez; extrair ou danificar plantas e flores; mexer em 

motores ou ralos da piscina; sentar sobre as mesas de jogos; entrar no sítio 

vizinho; extrair, virar ou bloquear as câmeras de segurança; uso ou porte de 

qualquer tipo de entorpecente. 

Cláusula Décima 

A LOCADORA não se responsabiliza por eventuais acidentes, que por ventura 

possam ocorrer nas dependências do sítio, principalmente na piscina. O 

LOCATÁRIO(A)  esta ciente dos riscos decorrentes da profundidade da piscina, 

que em sua parte mais profunda, chega a 1,80 metros. Quanto ao uso da 

mesma, é aconselhável que as crianças usem coletes salva-vidas ou boias e 

ainda sejam supervisionadas por adulto responsável, para evitar acidentes. Em 

dias chuvosos, não é aconselhável o uso da piscina, por atrair facilmente raios. 

O mesmo se aplica em todo campo aberto, ficando sobre a responsabilidade e 

risco do LOCATÁRIO(A) o uso indevido nestes dias. 

 

Cláusula Décima Primeira 
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Faz parte integrante deste contrato, anexo 01, que composto por Listagem de 

Vistoria de Recebimento de Imóvel, que será utilizado para vistoria do imóvel 

pelas partes, tanto na entrada como na saída do mesmo. 

Cláusula Décima Segunda 

As partes declaram a inexistência de intermediação imobiliária, que a única 

relação jurídica que existe, é somente entre LOCADORA e LOCATÁRIO(A), 

desta forma caso o LOCATÁRIO(A) não receba o imóvel em condições de uso 

e/ou nas condições contratadas, deverá reivindicar seus direitos, diretamente 

contra a LOCADORA, e da mesma forma, na eventualidade do LOCATÁRIO(A) 

não encontrar o imóvel nas condições contratadas, causar eventual dano ao 

imóvel ou ainda deixar de honrar com os pagamentos do aluguel, deverá 

reivindicar seus direitos diretamente contra o LOCATÁRIO(A).   

A citação, intimação e notificação, também poderão ser feitas por 

correspondência, com aviso de recebimento: artigo 58, IV da Lei nº 8.245 de 18 

de outubro de 1.991. 

E, por estarem ajustados e contratados, assinam o presente contrato em duas 

vias de igual teor e forma, ante duas testemunhas. Contrato este, que a seguir 

será registrado de acordo com o artigo 135 do código Civil, e a exigência do 

artigo 129, 1º combinado com o artigo 130 da Lei nº 6.015/73. 

O presente contrato passa a valer entre as partes a partir da assinatura dos 

mesmos e após a assinatura, este período se tornará irrevogável e 

intrasferível. 

 

São Paulo, xx de xxxxxxxx de 2014. 

LOCADORA                   

                      Jane Mendes da Silva 

 

LOCATÁRIOA (A)_________________________________________________________ 

                                         

TESTEMUNHA 01___________________________________________________________ 

 

TESTEMUNHA 02___________________________________________________________

 


